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الكويت �ــصــادقــة.. خلــر   كلمة 

 في الصـميم
يحق للكويت أن تفتخر بابنها املهندس فالح 
العازمي ال��ذي ابتكر أول مكيف في العالم يعمل 

بالطاقة الشمسية..
 هذا االكتشاف إذا مت تطويره بشكل جتاري سيحقق 
قفزة ف��ي مشاريع توفير الطاقة واحملافظة على 

البيئة.. يجب على الدولة تبني مشروعه وتطويره.. 
عاش ولد عطا ومنها لألعلى..

 هذا هو الكويتي!!
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TamimBinHamad@ متيم بن حمد

تلقينا ببالغ األسى نبأ الوفاة املفاجئة للرئيس السابق الدكتور 
محمد مرسي .. أتقدم إلى عائلته وإلى الشعب املصري الشقيق 

بخالص العزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون .

_almazaje@ الكبر اآاآاآوي

رجل االطفاء يستحق راتب افضل معامله افضل امتيازات 
افضل الوظيفه املفروض بكل شي افضل من اي وظيفه ثانيه

Below19@ �صعبوي

ككويتي منت مرتاح مرفوع ال��راس بعد مستوا املنتخب 
القطري قدام منتخب بارقواي في بطولة كوبا امريكا. شكرا 

قطر

ok1aj@ �صيا�صي �رشعي

صدقة عظيمة على العمال في الشوارع وكذلك حول البيوت 
للطيور واحليوانات خصوصا في احلر .. سأل سعد بن عبادة 
النبي  فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: »سقي املاء« 

رواه أبوداود وغيره

احتفى موقع غوغل على محرك بحثه بيوم 
الفالفل العاملي، التي تعد واح���دة م��ن أشهر 
األطعمة الشعبية في منطقة الشرق األوسط، 

وباخلصوص في مصر ومنطقة الشام.
وأصبحت الفالفل من أشهر األطعمة التي 
انتشرت عامليا، محافظة على اسمها »فالفل« 
الذي رجح موقع ويكيبيديا أنه مصري، حيث 
نشأ هذا الطعام حسب املوقع، رغم االختالف 

في أصل نشأته.
والفالفل املعروفة أيضا ف��ي مصر باسم 
»الطعمية« تصنع من الفول، فيما تصنع في 
بقية منطقة الشرق األوس��ط من احلمص، أو 
من احلمص والفول في نفس الوقت، لذلك فهي 

غنية بالبروتينات النباتية.
ولرمبا، كان هذا مصدر اخلالف في أصلها، 
وهو موضوع لم يحسم، إذ بقي مرهونا بجدل 
مستمر، أصبحت حتى إسرائيل طرفا فيه، حيث 
حترص ثقافة الطعام اإلسرائيلية على إظهار 

الفالفل كجزء أساسي من املطبخ اإلسرائيلي.
لكن، وبعيدا عن ه��ذا ال��ن��زاع، ف��إن الفالفل 
وردت ف��ي أح��د القواميس القبطية، مبعنى 
الطعام »الذي يحتوي على الكثير من الفول«، 
ومع ذلك، فإن القاموس االشتقاقي القبطي ال 

يحتوي على الكلمة.
وكلمة فالفل التي تعود إلى اللهجة املصرية، 
مت عوملتها إل��ى العديد م��ن اللغات األخ��رى 
وتنتشر في جميع أنحاء العالم كاسم لهذا 
الطعام، وف��ي اللغة اإلجنليزية، مت توثيقها 

ألول مرة في عام 1941.
وانتشرت الكلمة وأصبحت تستخدم في 

لغات أخرى مثل الفارسية، وغيرها.
ومع دخ��ول العالم في عصر عوملة متقدم، 
فإن الفالفل اكتسبت شهرة عاملية وأضحت من 
أشهر أطعمة الشارع، مقدمة نفسها ليس سفيرا 
ملصر أو الشام فحسب، بل سفيرة لكل الثقافة 

الطريقة التي احتفل بها »غوغل«العربية.

يخترق   سنتيمترا    25 طوله  سكني 
جمجمة مراهق في »كانساس«

جنح فريق طبي أميركي في إنقاذ حياة مراهق من والية كانساس، مت نقله 
إلى املستشفى بينما كان سكني طوله 25 سنتيمترا يخرج من جمجمته.

ونقل موقع »فوكس نيوز« عن جيمي راسل، والدة إيلي غريغ، قولها إنها 
كانت تتناول العشاء عندما سمعت أطفالها يلعبون باخلارج، وسمعت ابنها 

البالغ من العمر 15 عاما يصرخ.
وأضافت جيمي، التي ال تزال على غير علم بكيفية إصابة ابنها: »في البداية 
اعتقدت أن الصراخ طبيعي، ثم جاء إيلي إلى الباب وعندما فتحه كان وجهه 

عبارة عن كتلة من الدم وقطعة معدنية تخرج منه، كان األمر صادما للغاية«.
وتابعت: »اعتقدت أنه قضيب معدني، وبعد ذلك استطعت أن أرى أنه 
يشبه مقبض سكني وه��ذا ما ك��ان عليه فعال، وفكرت مباشرة باالتصال 
بالشرطة«. وفي مستشفى ميرسي لألطفال في كانساس، هرع املسعفون 
حيث رأى األطباء احتمال تلف الشريان السباتي في دماغه، األمر الذي كان 
سيؤدي إلى اإلصابة بالسكتة الدماغية أو أضرار جسيمة، فقرر األطباء نقله 

إلى نظام الصحة بجامعة كانساس.
وهناك مت تخصيص فريق طبي متكن في أقل 24 ساعة من إنقاذ إيلي، الذي 
يخضع حاليا للعالج مبجموعة من املضادات احليوية واللقاح ضد الكزاز 

)التيتانوس(، فيما أمره األطباء باالبتعاد عن أي أشياء حادة.
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األضرحة القبابية.. معالم حجرية  تبهر زوارها بزخارفها املتنوعة

»غوغل« يحتفل بيوم الفالفل العاملي! 

تعكس األضرحة القبابية املنتشرة في آسيا وحتى 
األن��اض��ول، أج��م��ل األمثلة على ف��ن اخل��ي��ام التركية 
املصنوعة من احلجر منذ أكثر من أل��ف ع��ام. وتعتبر 
األضرحة القبابية نوع من املعالم احلجرية التي التزال 
تبهر الزوار بهيكلها احلجري وزخارفها املتنوعة والتي 
تسلط فيها الضوء على فن العمارة والبناء التابع للعهد 

السلجوقي.
وتشكل  األضرحة القبابية املنتشرة في آسيا وحتى 

األناضول،نوع من املعالم احلجرية التي الت��زال تبهر 
ال��زوار وتعكس  أجمل األمثلة على فن اخليام التركية 

املصنوعة من احلجر منذ أكثر من ألف عام.
وت��س��ل��ط  األض��رح��ة القبابية بهيكلها احلجري 
وزخارفها املتنوعة  الضوء على فن العمارة والبناء 

التابع للعهد السلجوقي.
األضرحة القبابية هي هياكل لها تاريخ طويل تعرف 
باسم اخليام التركية و تبنى للشخصيات البارزة حسب 

البروفيسور جليل أرس��الن، عضو الهيئة التدريسية 
ف��ي قسم الفنون واآلداب بجامعة أرج��ي��س التركية 

لألناضول
وأشار أرسالن، أن بناء هذه األضرحة كانت شائعة 
لدى األتراك قبل اإلسالم، وبعد إعتناقهم لإلسالم حافظ 

األتراك على عاداتهم وتقاليدهم لكن بأسلوب إسالمي.
وأضاف أرسالن، أن األضرحة القبابية املوجودة في 

والية قيصري يبلغ عددها 30 ضريحا.

أحد األضرحة القبابية


